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Предмет: Нормасрпскогјезика 

Испитнапитања 

1. Однос експлицитне и имплицитне норме – на примјеру неког природног идиома и 

стандардног језика. 

2. Однос термина стандардни и књижевни језик и језичко планирање. 

3. Видови раслојавања језика – територијално, функционално, социјално и 

индивидуално и стандардни језик. 

4. Врсте норме: ортографска, ортопепска, граматичка (фонолошка, морфолошка и 

синтаксичка), лексичка и стилистичка. 

5. Нормативни приручници за сваку врсту норме. 

6. Конзервативност (стабилност) и еластична флексибилност норме. 

7. Особине стандардног језика: нормираност, функционална поливалентност и 

аутономија, историчност и виталност (испитно питање може бити набрајање 

особина, а може и опис поједине од њих). 

8. Два модела језичке политике: либерални и директивни (њихове специфичности). 

9. Десет фаза стандардизације. 

10. Проблем диглосије у српској култури и њено превазилажење. 

11. Бечки књижевно договор – учесници, циљеви и закључци. 

12. Хрватски правопис Ивана Броза. 

13. Српска граматика Стојана Новаковића. 

14. Маретићева Граматика и стилистика хрватскога или српскоаг књижевног језика. 

15. Хрватски рјечник Ивана Броза и Фрања Ивековићева. 

16. Скерлићева и друге акнкете о књижевном језику. 

17. Белићев Правопис. 

18. Боранићев Правопис. 

19. Новосадски договор – гдје је и када одржан, закључци. 



20. Правопис српскохрватског књижевног језика са речником/рјечником – Матице 

српске и Матице хрватске. 

21. Речник/Рјечник срспкохрватског књижевног језика Матице српске и Матице 

хрватске. 

22. декларација о називу и положају хрватског књижевног језика. 

23. расправе о књижевном језику у БиХ у периоду 1970–1980. године. 

24. Статус језика у републичким уставима СФРЈ из 1974. године. 

25. Однос Речника Матице српске и Речника САНУ. 

26. Проглашавање језика Бошњака и бошњачки приручници стандардног језика. 

27. Утицај Дејтонског споразума на име језика. 

28. Лексичка норма: временско, територијално, функционално и генетичко 

раслојавање језика (један од датих типова је испитно питање). 

29. Утицај тзв. немарног функционалног стила на разградњу норма. 

30. Особине „немарног функционалног стила“. 

31. Граматичка норма – правила гласовних закона и промјена. 

32. Граматичка норма – правила у вези са именичким парадигмама и предлошко-

падежним конструкцијама. 

33. Граматичка норма – дужи и краћи облици заменица и њихова употреба; употреба 

акузатива за живо и неживо заменице КОЈИ; употреба заменице СВОЈ; употреба 

одричних заменица са предлозима; хонорифичка употреба заменице ВИ (сваки од 

наведених примера може бити питање на испиту). 

34. Граматичка норма – глаголи: писање футура I; писање потенцијала, промена 

рефлекса јата везана за промену вида глагола; ијекавски облици глаголског придева 

радног; разликовање презентских парадигми глагола засути и заспати, извинути 

се и извинити се; проблем декомпонованих глагола (сваки од наведених примера 

може бити питање на испиту). 

35. Граматичка норма: састављено и растављено писање прилога; писање прилошких 

израза. 

36. Граматичка норма – предлози: проблем удвајања предлога; употреба предлога КА и 

КОД; ОД + генитив само за отуђиву посесивност; СА + инструментал; однос 

предлога ЗБОГ и РАДИ; изрази са предлозима (*на ту тему/о тој теми; *по том 



питању/о том питању; *у вези тога/у вези с тим) и сл. (сваки од наведених примера 

може бити питање на испиту). 

37. Граматичка норма – положај енклитика и реченична пауза; распоред енклитика у 

реченици; однос посесивног генитива и посесивног придева (сваки од наведених 

примера може бити питање на испиту). 

38. Граматичка норма – конгруенција: слагање сложених бројева који се завршавају на 

један са предикатом; слагање колективних именица са предикатом; поредак 

саставница име, презиме, надимак (сваки од наведених примера може бити питање 

на испиту). 

39. Граматичка норма: проблем плеонастичких и таутолошких конструкција. 

40. Интерпункција у сложеној реченици – у реченичној инверзији. 
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